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7. . 

Rationaliteitt van de rechtspraktijk 

Omm te kunnen bepalen aan welke eisen rechtsstatelijk gerechtvaardigd recht 
moett voldoen, zou volgens Neumanns eigen uitgangspunten eerst vastgesteld 
moetenn worden welk rationeel beginsel maatschappelijk gezien bepalend is 
voorr de rechtssfeer van het materiële recht in een gegeven periode. Zonder 
dezee vraag ook maar aan de orde te stellen geeft hij echter een uiterst korte 
weergavee van de verschillende door Weber onderscheiden vormen van 
rationaliteitt en irrationaliteit van recht. 

A .. Calculatiebehoefte 

Neumannn lijk t een rationele rechtvaardiging van recht slechts mogelijk te 
achtenn als het recht zelf een rationele praktijk is. De rechtspraktijk moet dan 
tenminstee gekenmerkt zijn door een binding aan algemene rechtsnormen, 
waardoorr ze controleerbaar en berekenbaar wordt.1 Dit uitgangspunt staat 
opp gespannen voet met zijn eigen waarschuwing dat een rationele benade-
ringg van menselijk handelen zeer wel in staat is irrationele praktijken te 
begrijpen.. Ik kan dit probleem verder laten rusten, omdat buiten kijf is dat 
dee rationaliteitseis een belangrijk onderdeel vormt van het klassiek liberale 
rechtsstaatsideaal,, waarvan Neumann wil nagaan in hoeverre het actueel 
blijf tt na afloop van het klassiek liberale tijdperk. Bovendien vormt de eis 
datt het recht terwille van rechtszekerheid een rationele praktijk is ook heden 
tenn dage nog een belangrijk element van het rechtsstaatsdenken. 

Dee behoefte om in verband met recht calculerend te kunnen handelen 
maaktt de voorspelbaarheid en berekenbaarheid van de rechtspraktijk waar-
devol.. De achtergrondideeën over de waarde van de berekenbaarheid van 
rechtt maken geen deel uit van het positieve recht zelf, evenmin als dat het 
gevall  was bij de achtergrondideeën over de beschermwaardigheid van vrije 
ruimtess waarvoor men grondrechtelijke begrippen gebruikt. Internjuridisch 
ziett men slechts de technieken van rechtsvorming en rechtstoepassing waar-
meee de berekenbaarheid van het recht wordt georganiseerd. 

11 Neumann 1936/1986, p. 27-31. 
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Weberss onderscheidingen van allerlei vormen van irrationeel en rationeel 
rechtt hebben te maken met zulke technieken van rechtsvorming en rechts-
toepassing.. Neumann vermeldt niet hoe Weber de 'deformalisering' van het 
recht,, de tendens naar irrationaliteit, verklaarde; het gaat hem slechts om de 
doorr Weber beschreven rechtstechnieken.2 Daarbij volstaat hij met summie-
ree aanduidingen van Webers onderscheidingen. Ter aanvulling zal ik bij 
Weberr zelf te rade gaan. 

Rationaliteitt van recht staat of valt bij Weber met inhoudelijke bereken-
baarheidd en controleerbaarheid van het recht op grond van kenmerken van 
hett recht zelf. Het gaat er niet om dat totstandkoming van onberekenbaar 
rechtt niet rationeel verklaarbaar kan zijn, of dat de inhoud van rechtsbeslis-
singenn niet zou kunnen worden voorspeld op grond van buitenjuridische 
factoren.. Het gaat om de zekerheid waarmee het internjuridisch mogelijk is 
vann te voren rekening te houden met een bepaalde inhoud van rechtsbeslis-
singen.. Het beslissende verschil tussen irrationele en rationele rechtsbeslis-
singen,, dat de laatste door hun gebondenheid aan voorafgaande algemene 
normenn berekenbaar zijn, terwijl dat bij de eerste niet het geval is.3 

B.. Irrationeel recht: orakel en kadi 

Dee inhoudelijke irrationaliteit, onberekenbaarheid van rechtsbeslissingen kan 
tenn eerste te maken hebben met de manier waarop de procedure van tot-

22 Neumann 1936/1986, p. 27-31. Scheuerman 1994, p. 127: 'Weber saw legal deformalizati-
on'ss main source as political and social democratization'; in verband met Neumann merkt hij 
op:: 'In contrast to Weber, he argues for an elective affinity between materialized law and 
organized,, or monopoly, capitalism. [...] Irrational legal trends com "from above" and "not 
below"'.. Zie verder hoofdstuk 10 onder C. 

33 Weber (1921/1980, p. 394-397, 446-447) gebruikt bij zijn diverse onderscheidingen de 
termenn 'formell' en 'materiell' respectievelijk 'formal' en 'material', die hij verbindt met 
'Recht'' of met 'Rationalitat'. Bij vertalingen van Weber in het Engels of Nederlands verdwijnt 
veell  van de mogelijkheid om Webers terminologische verschillen tot uiting te brengen. Dit 
leidtt tot onduidelijkheid en misverstand. 'FormeHe Rationalitat' en 'materielle Rationalitat' 
staann in verband met het onderscheid tussen formelles Recht en materielies Recht, het rechts-
dogmatischee onderscheid tussen enerzijds het formele recht dat procedurele voorschriften 
bevat,, en anderzijds het materiële recht dat de gedragsnormen voor de rechtssubjecten bevat. 
'Formaless Recht' is ofwel formeel recht in de zin van vormelijk recht, ofwel recht dat formeel 
rationeell  is. Het onderscheid tussen formate Rationalitat en materiale Rationalitat heeft 
betrekkingg op vraag naar de mate waarin de rationaliteit van recht verzekerd is op grond van 
kenmerkenn van het positieve recht zelf; zie daarover D t/m F hieronder. Ik zal het terminolo-
gischee probleem zoveel mogelijk omzeilen, en slechts in voetnoten Webers benamingen 
vermelden. . 

Dee term 'formeel recht' wordt in de literatuur gebruikt voor vormelijk recht, voor procedu-
rerecht,, en voor het klassiek liberale abstract-algemene recht. Hayek (1960, p. 453 nt. 8) zegt 
mett enige spijt te hebben besloten de term 'formal law' niet meer te gebruiken ter aanduiding 
vann het abstract-algemene recht; 'formal law' roept teveel verwarring op. 
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standkomingg van de rechtsnormen in het recht is georganiseerd. Het klassie-
kee voorbeeld van Weber is het recht dat vorming en toepassing van rechts-
normenn opdraagt aan een orakel. De procedure van rechtsvorming met 
inschakelingg van een orakel kan overigens streng vormelijk zijn. Het orakel-
rechtt kan daardoor in procedureel opzicht zeer berekenbaar zijn. Strikte 
voorschriftenn kunnen bijvoorbeeld gelden ter aanwijzing van de partij die de 
rechtsvraagg aan het orakel mag of moet stellen en voor de vormen die daar-
bijj  in acht te nemen zijn. Het middel dat voor de bepaling van de inhoud 
vann de rechtsbeslissing wordt ingezet - het orakel - is echter als zodanig 
eenn middel waarbij een inhoudelijke binding van de uitspraken aan vooraf-
gaandee algemene normen is uitgesloten. De inhoudelijke uitkomst van de 
proceduree is onvoorspelbaar. Strenge vormelijkheid van de procedure gaat 
gepaardd met onvoorspelbaarheid van de inhoud van recht die het gevolg is 
vann de formeelrechtelijke opdracht van de rechtsvorming aan een orakel.4 

Ookk als het recht de rechtsvorming opdraagt aan beslissers die als zoda-
nigg wel aan voorafgaand algemeen recht zouden kunnen worden gebonden, 
kann het recht een irrationele praktijk zijn. Het recht bevat dan geen algeme-
nee normen waaraan degene die de rechts vormende beslissing neemt inhoude-
lijkee aanwijzingen voor de te vormen normen kan ontlenen. De beslisser is 
niett aan voorafgaande algemene normen gebonden.5 Het klassieke voor-
beeldd van Weber is de kadirechtspraak. De geschilbeslechtende rechtsvor-
mingg is opgedragen aan een rechter die geen algemene rechtsnormen of 
anderee algemene normen hoeft toe te passen, maar bevoegd is te beslissen 
opp basis van zijn persoonlijke waardering - moreel, politiek of intuïtief -
vann het individuele geval dat hem wordt voorgelegd. De kadi is niet ver-
plichtt zijn beslissing te rechtvaardigen met behulp van een beroep op alge-
menee normen en doet dit in feite ook niet. Zijn beslissingen berusten niet op 
algemenee normen en zijn in die zin ad hoc. 

Nochh bij orakel-uitspraken, noch bij kadi-uitspraken is de inhoud van de 
tee nemen rechtsbeslissingen op grond van hun gebondenheid aan vooraf-
gaandee algemene normen controleerbaar en voorspelbaar. Hierin ligt het 
verschill  met alle varianten van rationeel recht. Dat het de kadi of het orakel 
iss die de rechtsbeslissingen zal geven, is voorspelbaar. Bij de uitspraken van 
kadii  en orakel bestaat hierin ook de enige zekerheid: hun uitspraken hebben 
rechtskracht.. Het is immers het recht dat het orakel of de kadi aanwijst als 
orgaann dat bevoegd is om recht te vormen. 

44 Weber 1921/1980, p. 396, 446-447: resp. 'formelle Irrationalitat' van beslissingsmiddelen 
enn 'formaler Charakter der Prozedur'; 'Formell mindestens reiativ rational ist jedes formale 
[vormelijke]]  Recht'. 
55 Weber 1921/1980 p. 396: 'materielle Irrationalitat' van de rechtsbeslissing. 
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Dee conclusie dat kadirechtspraak een irrationele rechtspraktijk is, dat wil 
zeggenn in internjuridisch opzicht onberekenbaar is, zegt niets over enig nut 
datt kadirecht overigens kan hebben. Bruinsma wijst erop dat hoe meer 
Nederlandd dichtslibt met regelingen en rechtszaken, des te groter de behoef-
tee wordt aan praktische en morele oordelen van een onpartijdige derde. De 
kadii  bemiddelt en streeft naar een onderlinge regeling. Het bijpassende 
criteriumm voor de waardering van het rechterlijk optreden is niet de bereken-
baarheidd van de rechterlijke beslissing, maar de geloofwaardigheid van de 
rechterr in zijn functie van 'dorpsoudste'.6 

Bruinsmaa probeert tegenwicht te bieden aan de negatieve klank van rech-
terlijkee willekeur die Weber de kadirechtspraak heeft meegegeven. Als 
echterr onder rechtsstatelijkheid binding van de staat aan recht wordt ver-
staan,, en als deze wordt verbonden met de waarde van rationeel recht in de 
zinn van berekenbaar recht, dan kan de conclusie geen andere zijn dan dat 
kadirechtspraakk rechtsstatelijk niet te rechtvaardigen is. Hiermee is niets 
gezegdd over mogelijke andersoortige rechtvaardigingen van kadirechtspraak. 
Bruinsma'ss nadruk op de waarde van de bemiddelende rol van wijze, onpar-
tijdigee kadi's laat zien dat het niet vanzelf spreekt om de rechtvaardiging 
vann staat en recht alleen in de rechtsstatelijke binding aan recht te zoeken. 

C.. Justitiële organisatie 

Zodraa Neumann de rationaliteit van recht ter sprake brengt, wijst hij op een 
vormm van rationaliteit die Weber wel noemt, maar verder niet bespreekt. De 
voorspelbaarheidd van rechterlijke beslissingen hoeft niet te berusten op de 
inhoudelijkee binding aan algemeen recht, maar kan ondanks onzekerheid 
overr het toe te passen recht zijn gewaarborgd, namelijk als gevolg van een 
bepaaldee formeelrechtelijke organisatie van het justitiële apparaat.7 

Neumannn licht dit toe met het Engelse recht als voorbeeld. Het Engelse 
rechtt is zeer gecompliceerd en veel minder duidelijk dan continentaal recht, 
zoo stelt hij. Het is echter niet meteen nodig te zeggen dat zulk recht dan een 
irrationelee praktijk is. Het gebrek aan duidelijkheid over het toe te passen 
rechtt wordt gecompenseerd door de wijze waarop de rechtspraak in Enge-
landd is georganiseerd. De concentratie van rechtspraak in één rechterlijk 
college,, bestaande uit een klein aantal rechters, maakt het voor advocaten 
tamelijkk eenvoudig een overzicht te krijgen van de rechterlijke beslissingen. 
Dee voorspelling van rechterlijke reacties wordt daardoor vergemakkelijkt. 

66 Bruinsma 1996. m.n. p. 2, 6, 19; zie ook Brenninkmeijer 1997, p. 936v. 

77 Weber 1921/1980, p. 396: 'formelle Rationalitat'; Weber zelf gaat in verband met rati 
rechtt slechts in op het onderscheid tussen formale Rationaliteit en matenale Rationalitat. 
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Daarr komt nog bij dat de carrièrelijnen van rechters en advocaten niet ge-
scheidenn zijn en er vele sociale verbindingen bestaan tussen rechterlijke 
machtt en advocatuur. Rechters en advocaten hebben gemeenschappelijke 
professionelee doeleinden en tradities. De onderlinge verbondenheid van 
rechterlijkee macht en advocatuur draagt ertoe bij dat de rechterlijke beslis-
singenn voor de advocatuur in hoge mate voorspelbaar zijn. 

Hett zijn ongeveer dezelfde factoren die Raz ruim veertig jaar later noemt, 
wanneerr hij het proces van rechtspleging op basis van precedenten wil 
onderzoeken.88 Terwijl Neumann wees op de sociale samenhang van rechter-
lijk ee macht en advocatuur, legt Raz het accent op de sociale samenhang 
binnenn de rechterlijke macht. Raz merkt op dat de Engelse rechterlijke 
machtt klein is en zeer gecentraliseerd. Rechters worden exclusief uit de -
zelff  ook kleine - Bar gerecruteerd, hebben een min of meer homogene 
socialee achtergrond, en worden door sterke professionele en sociale banden 
verenigdd tot een relatief samenhangende sociale groep, waar persoonlijk 
gezagg vaak meer gewicht heeft dan een formele regel of een precedent. Raz 
ziett hierin een complicatie voor elke poging om de regels en de praktijk van 
hett precedentenrecht vanuit normatief perspectief te beschrijven. Hij richt 
zijnn onderzoek van 'Law and Value in Adjudication' dan ook niet zozeer op 
dee praktijk zelf, maar zegt dat hij vooral de geaccepteerde theorie over die 
praktijkk wil onderzoeken. Om vast te kunnen stellen in welke mate de prak-
tijkk overeenstemt met de theorie zou volgens Raz empirisch onderzoek 
nodigg zijn dat veel verder gaat dan het onderzoek van de op schrift gestelde 
rechterlijkee uitspraken. 

Razz houdt er dus rekening mee dat beslissingen van Engelse rechters 
wellichtt niet zozeer in gebondenheid aan het recht tot stand komen, maar 
veeleerr in verbondenheid aan elkaar. Hij laat het daarbij en verwijst naar 
empirischh onderzoek. Neumann legt het accent anders. Hij wijst erop dat de 
Engelsee rechtspraak tenminste gebonden is aan organisatorische rechtsnor-
menn en dat ook deze binding kan bijdragen aan de inhoudelijke voorspel-
baarheidd van de rechtspraktijk. 

D.. Formeel rationeel recht: empirisch en logisch 
rechtsformalisme e 

Dee klassiek liberale rechtsstaat had als ideaal dat de berekenbaarheid van de 
rechtspraktijkk in alle opzichten, formeelrechtelijk en materieelrechtelijk, 
uitsluitendd te maken heeft met kenmerken van het positieve recht zelf. Het 

88 Raz 1979, p. 180-181. 
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rechtt moet, in de terminologie van Weber, formeel rationeel zijn.9 Bij 
rechtsbeslissingenn moeten economische, morele en politieke aspecten van 
rechtsnormenn en rechtsverhoudingen buiten beschouwing worden gelaten. 

Vann formeel rationeel recht is sprake, zo luidt de samenvatting van We-
berr door Neumann letterlijk, 'if the legal consequences are either dependent 
uponn characteristics (for instance upon the fulfilment of certain forms like 
signature,, seal or consideration) or on general abstract norms unambiguous-
lyy defined'. In dit citaat zijn twee verschillende criteria te lezen voor twee 
verschillendee vormen van formele rationaliteit van recht. Ik neem aan dat in 
Neumannss tekst iets is weggevallen in de formulering van het eerste criteri-
um:: 'dependent upon characteristics'. Ik ga ervan uit dat hij doelt op afhan-
kelijkheidd van uiterlijk waarneembare kenmerken. Neumann zelf geeft geen 
naderee toelichting, hij verwijst slechts naar Weber. 

Hett recht kan rechtsgevolgen verbinden aan bepaalde uiterlijk waarneem-
baree kenmerken van handelingen. Wanneer de berekenbaarheid van rechts-
beslissingenn daarop is gebaseerd, heeft men volgens Weber te maken met de 
strengstee vorm van rechtsformalisme. Te denken valt aan vormvereisten als 
opschriftstellingg en ondertekening, en aan vormvereisten als publicatie van 
wettelijkk besluiten. Als men voor de geldigheid van een wettelijke maatregel 
kann afgaan op de publicatie ervan in het Staatsblad, dan hoeft men niet te 
controlerenn of de wet rechtsgeldig is, en totstandgekomen is in overeenstem-
mingg met hoger recht. Een partij die geconfronteerd wordt met executie van 
eenn rechterlijk vonnis, kan de geldigheid van het vonnis controleren door af 
tee gaan op de uiterlijke kenmerken van het document dat de deurwaarder 
hemm toont. Calculatie kan plaatsvinden op basis van zintuiglijk waarneemba-
ree gegevens. Zulk recht is volgens Weber empirisch-formalistisch ingericht, 
hett is 'empirisch-formeel' rationeel recht. 

Hett is volgens Weber een minder strenge vorm van formalisme, als de 
berekenbaarheidd van recht berust op de omstandigheid dat de rechtsbeslissin-
genn tot stand komen door 'logische' interpretatie van normen en feitenbe-
standen.. Op te merken is dat de term 'logisch' hier niet meer betekent dan 
datt bij de overstap van het 'empirische rechtsformalisme' naar het 'logische 
rechtsformalisme'' de waarneming als basis voor het formeel rationele recht 
vervangenn wordt door het denken. 

E.. Binding aan abstract-algemeen recht 

Inn het logische rechtsformalisme zijn rechtsbeslissingen gebaseerd op abs-
tract-algemenee normen die geformuleerd zijn met behulp van ondubbelzinni-

99 Weber 1921/1980, p. 396: 'formales Recht', 'formale Rationalitat'. 
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gee en niet-vage termen. Omdat het abstract-algemene recht van zo groot 
belangg is geweest in het rechtsstaatsdebat, en dat nog steeds is als men 
bezorgdheidd uit over voortschrijdende 'deformalisering' van het recht, wil ik 
enigee extra aandacht besteden aan Webers bespreking van dit soort recht. 
Hett gaat vooral om de vraag hoe rechtsbeslissingen gebonden kunnen zijn 
aann abstract-algemene normen, en om de vraag wat de heerschappij van het 
abstract-algemenee recht tot een rationele praktijk maakt. Neumann zelf gaat 
niett op zulke vragen in, hoewel ze een rol spelen bij de later te bespreken 
functiess die hij toekent aan de heerschappij van algemeen recht. 

a.a. Casuïstiek, generalisering, systematisering 
Weberr stelt dat elk type rechtsdenken zijn startpunt heeft bij de feiten van 
dee sociale werkelijkheid. Casuïstiek is het uitgangspunt voor elk rechtsden-
ken.. Wanneer men echter in het recht casuïstisch blijf t denken, ontstaat er 
geenn rationele praktijk. Abstract-algemeen recht is het gevolg van een 'ana-
lytischh rationaliserende' houding in het rechtsdenken. 

Inn het analytische rechtsdenken wordt volgens Weber eerst het vermogen 
tott generalisering gebruikt. Een feitenbestand kan worden beoordeeld op 
verschillendee gronden. De generalisering die wordt toegepast, bestaat in de 
reductiee van deze gronden tot één of meer 'principes'; dit zijn de 'rechtsnor-
en'.100 De (algemene) 'rechtsnorm' is het eerste resultaat van de analytische 
rationalisering.11 1 

Volgenss Weber krijgt een analyse die zich vrij ontwikkelt, meestal nog 
eenn andere 'logische' taak, namelijk die van systematisering. Men probeert 
allee door analyse van feitenbestanden verworven rechtsnormen met elkaar in 
verbandd te brengen. Het streven is een samenhangend systeem van algemene 
normenn te vormen, vrij van innerlijke tegenspraak en zonder leemtes. 

Hett systeem wordt uiteindelijk doorslaggevend zowel voor de betekenis 
vann de rechtsnormen als voor de rechtens relevante kenmerken van een 
feitenbestand.. Nieuwe wetgeving wordt ingepast in het systeem doordat de 
betekeniss van wettelijke bepalingen vanuit het systeem wordt geconstrueerd. 

100 Schauer (1991, p. 17v., m.n. p. 25) vergelijkt de normatieve generalisering met de 
beschrijvendee en zegt: 'Moving from particular event to general prescription requires making 
choicess of the same sort made when engaging in descriptive generalization.' 
111 Weber 1921/1980, p. 394-397, 505-509. De analytisch rationaliserende houding leidt 
volgenss Weber allereerst tot een wetenschappelijke onderscheiding in verschillende soorten 
rechtsnormen:: verbiedend, gebiedend, veroorlovend. Vervolgens gaat men uit de normen 
bijvoorbeeldd subjectieve rechten afleiden om te verbieden etc; het subjectieve recht komt eruit 
tee zien als een individuele machtsbron. Meer aansluiting bij de casuïstiek behoudt volgens hem 
(p.. 398) de synthetisch rationaliserende houding, bijvoorbeeld die van de Begriffsjurisprudenz; 
dezee houdt zich bezig met de juridische constructie van Lebensverhaltnisse, en construeert 
rechtsverhoudingenn als levering, nakoming, wanprestatie. 
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Niett de bedoeling van de wetgever maar het systeem geeft de doorslag. 
Feitenn van een geval worden 'formeel geconstrueerd' doordat hun juridische 
betekeniss vanuit het systeem wordt vastgesteld. Rechtssubjecten hebben 
allerleii  praktische belangen bij het recht, en letten daarom op de praktische 
betekeniss van een rechtsnorm, maar binnen het recht wordt met het nut dat 
eenn rechtsnorm voor iemand kan hebben geen rekening gehouden. De jurist 
houdtt zich slechts bezig met 'die juristische "Konstruktion" der Tatbestande 
dess Lebens an der Hand abstrakter "Rechtssatze" und unter der beherr-
schendenn Maxime: daft dasjenige, was der Jurist nach MaBgabe der durch 
wissenschaftlichee Arbeit ermittelte "Prinzipien" nicht "denken" könne, auch 
rechtlichh nicht existiere.'12 

Inn het logische rechtsformalisme van het abstract-algemene recht is for-
melee - internjuridisch, rechtssystematisch gestuurde - constructie van 
rechtsnormenn en rechtsfeiten en logisch geldig deductief redeneren het enige 
watt nodig is voor 'rechtstoepassing'. Het recht kent geen leemtes ten aan-
zienn van de juridisch construeerbare feiten. Ten aanzien van elk 'formeel 
construeerbaar'' feitenbestand kan door de rechtstoepasser een rechtstoepas-
sendee beslissing worden genomen. Als het zo kan worden geconstrueerd dat 
hett onder een norm van het bestaande systeem valt, beslist hij tot de bijbe-
horendee rechtsgevolgen, als dit niet het geval is, beslist hij tot het achterwe-
gee blijven van die rechtsgevolgen. Alles wat niet verboden is, is toegestaan. 
Watt niet juridisch te construeren is, is juridisch niet relevant; het is noch 
positief,, noch negatief juridisch gekwalificeerd.13 Heden ten dage is soms 
nogg een dergelijke denkwijze te herkennen. Bijvoorbeeld wanneer men 
ontkentt dat dieren subjectieve rechten kunnen hebben, en men daarvoor het 
argumentt gebruikt dat zulke rechten binnen het huidige Nederlandse rechts-
systeemm niet te construeren zijn. 

Weberr wijst erop dat het abstract-algemene recht zich nooit volledig heeft 
losgemaaktt van 'de casuïstiek'. In het formalisme van het abstract-algemene 
rechtt laat men weliswaar de sociale consequenties van het recht buiten 
beschouwing,, maar men maakt wel gebruik van begrippen die plaatsbieden 
aann de intenties van de rechtssubjecten: goede trouw, opzet, enzovoort.14 

122 Weber 1921/1980, p. 397, 506. 

133 Zie Brouwer 1979, p. 128, 131 v. De afwezigheid van leemtes duidt op de gelding van het 
negatievee rechtsprincipe, als gevolg waarvan de geslotenheid van de rechtsorde een 'primaire 
geslotenheid'' is, op het niveau van de primaire gedragsnormen: alle menselijk gedrag is 
rechtelijkk gekwalificeerd. In een open systeem bestaat de mogelijkheid dat menselijk gedrag op 
hett primaire niveau niet rechtelijk is gekwalificeerd. Het is dan rechtens neutraal gedrag, dat 
nietteminn rechtens relevant is; het wijst op de grenzen van de bestaande rechtsorde en de 
leemtess daarin. 

144 Weber 1921/1980, p. 505-506: het logisch-formeel rationele recht kenmerkt zich door een 
gesinnungsethischegesinnungsethische Rationalisierung (i.t.t. een verantwortungsethische Rationalisierung). 
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Anderss dan men vaak wel denkt, is er dus altijd enige openheid in het sys-
teemm van het abstract-algemene recht geweest. Goede trouw, opzet, enzo-
voort,, zijn niet de zekerheid biedende uiterlijk waarneembare kenmerken 
vann feitenbestanden zoals ondertekening, publicatie en dergelijke dat zijn. 
Doordatt het 'logische rechtsformalisme' rechtsgevolgen verbindt aan ken-
merkenn van feitenbestanden die noch empirisch waarneembaar zijn noch 
doorr het denken vanuit het systeem kunnen worden bepaald, bevat het vol-
genss Weber van meet af aan een concreet individualiserend, materieel ele-
ment;; het abstract-algemene recht is nooit volmaakt formeel geworden. 

Voorr het overige laat men echter de band met de casuïstiek los. Rationali-
seringg van recht wordt voornamelijk tot een in zichzelf opgesloten rechts-
denken,, gericht op de juridisch vaktechnische aspecten van het recht. Er is 
sprakee van een 'sich selbst überschlagenden wissenschaftliche Rationalisie-
rungg und voraussetzungslosen Selbstbesinnung des Rechtsdenkens', van een 
'zunehmendee Rationalisierung der Rechtstechnik,.15 

Hett logische rechtsformalisme is de methodologische kern van de juridi-
schee idealen van de klassiek liberale rechtsstaat. De rechtspraktijk is bere-
kenbaarr op grond van de gebruikte rechtstechniek. Op te merken is dat dit 
rechtstechnischee ideaal van berekenbaarheid geen enkele aanwijzing bevat 
overr de gewenste omvang van juridische interventie in de samenleving, net 
zoo min als het juridisch-technische vrijheidsbegrip van het liberale rechts-
denkenn uitsluitsel geeft over de omvang van de negatieve vrijheid.16 En 
evenalss bij de negatieve juridische vrijheid is mijns inziens ook hier sprake 
vann een verwarring van juridisch-technische inzichten met filosofische ach-
tergrondideeèn.. Allerlei politieke wensen met betrekking tot rechtsvorming 
doorr de wetgever en rechtstoepassing door de rechter worden geprojecteerd 
inn rechtstechnische inzichten over berekenbaar recht. 

b.b. Gesluierde wetgever 
Hett geformaliseerde recht wordt geacht een speciale maatschappelijke func-
tiee te vervullen: de garantie van gelijke vrijheid van de rechtssubjecten. Aan 
dee wetgever wordt de eis gesteld dat ook diens rechtsvorming bijdraagt aan 
dee logisch-formele rationaliteit van het recht. De door de wetgever tot stand 
tee brengen regels moeten zelf het karakter hebben van abstract-algemeen 
recht,, dat gemakkelijk inpasbaar is in het bestaande formele systeem. Deze 
eiss is, in elk geval wat betreft de verhouding tussen wetgever en rechter, 
geenn intern rechtstechnische eis. Vanuit het rechtstechnische perspectief van 
dee logisch-formele rationaliteit zou men kunnen volstaan met erop te wijzen 

155 Weber 1921/1980, p. 509. 
166 Zie hoofdstuk 5 onder C. 
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datt de rechtstoepassers de betekenis van wettelijke bepalingen vaststellen 
vanuitt de bestaande systematisering van het recht, ongeacht de politieke, 
economischee en sociale bedoelingen van de - politieke - wetgever. 

Bijj  Hayek is een uitgebreide toelichting te vinden van het politieke belang 
vann de opdracht aan de wetgever om terwille van de vrijheid van de rechts-
subjectenn slechts abstract-algemeen recht te stellen. In The Road to Serfdom 
gaatt hij in op het verband tussen berekenbaarheid van recht en vrijheidsga-
rantiess door recht, en op de aard van de zekerheid die men verlangt en 
verwachtt te verkrijgen van rationeel, voorspelbaar recht.17 Bij abstract-
algemenee wetgeving is het mensen bij voorbaat duidelijk hoe de staat in een 
bepaaldd type situatie, waarin iedereen terecht kan komen, zal optreden. De 
wetgeverr stelt zich een bepaald type situatie voor en regelt dit type in alge-
menee termen, 'zonder verwijzing naar tijd, plaats of bepaalde mensen'. De 
staatt moet het individu vrij laten in alles wat van concrete omstandigheden 
vann tijd en plaats afhankelijk is. Pas op het moment dat de concrete omstan-
dighedenn zich voordoen, kunnen alle bijzonderheden ervan worden beoor-
deeld,, en deze beoordeling kan slechts gebeuren door het individu dat bij 
eenn bepaald geval betrokken is. Als een wetgever met alle omstandigheden 
vann een concreet geval rekening wil houden, dan kan hij zijn maatregel pas 
treffenn op het moment dat deze omstandigheden zich voordoen. Dan wordt 
rechtt onvoorspelbaar. 

Dee wetgever die berekenbaar recht tot stand wil brengen volgens het 
politiekk ingevulde ideaal van logisch-formele rationaliteit, wil niet voorzien 
welkee gevolgen zijn wetgeving in concrete situaties heeft. Hij moet zich 
mijnss inziens bij wijze van spreken hullen in een 'sluier van onwetend-
heid'.188 Over zulk recht merkt Hayek op 'that it can be said that laws and 
nott men rule': wanneer we gehoorzamen aan abstract-algemene regels, die 
zijnn vastgesteld zonder dat met hun eventuele toepassing op ons rekening is 
gehouden,, zijn we niet onderworpen aan de wil van een ander, en zijn we 
duss vrij.19 

Dee zekerheid die dit formele recht biedt is gelegen in de wetenschap dat 
alss zich een concrete situatie zal voordoen met de kenmerken van de situatie 
diee door het recht in abstracto is geregeld, de staat op bepaalde wijze zal 
optreden.. Individuen kunnen van deze wetenschap gebruik maken voor de 

177 Hayek 1944/1971; Ned. vert.: Hayek 1944/1985, (Hfdst. 6: 'Centrale planning en de 
rechtsstaat')) p. 90-106. 

188 Hij moet zijn recht stellen in een procedurele omgeving die lijk t op de procedure tot 
vaststellingg van de principles of justice bij Rawls (1971, p. 136v.). 
199 Hayek 1960, p. 153. Hayek definieert het probleem dus niet als een conflict tussen wet en 
vrijheid.. Hij zegt (1944/1985, p. 102, asterisknoot): 'Er kan, zoals John Locke reeds duidelijk 
hadd gemaakt, geen vrijheid zijn zonder wet.' 
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ontwikkelingg van eigen plannen. Ze kunnen met de voorspelbare beslissin-
genn van rechtstoepassers rekening houden. Dit is een ander soort zekerheid 
dann de zekerheid die men zich volgens Hayek voorstelt 'in onze tijd met 
zijnn hartstocht voor bewuste beheersing van alles'. Immers, als de staat de 
gevolgenn van zijn optreden tot in detail wil voorzien, kan hij betrokkenen 
geenn keuze laten; hij zal dan een keuze doen uit verschillende mogelijke 
doeleinden.. Zodra de bijzondere gevolgen van een wet voorzien kunnen 
wordenn op het moment dat de wet tot stand komt, wordt de wet een instru-
mentt in handen van de wetgever voor eigen doeleinden. Hayeks stelling 
komtt erop neer 'dat de overheid [...] eigen preferenties gaat volgen die ten 
kostee gaan van die van de burgers, wat er uiteindelijk toe kan leiden dat een 
collectivistischee solidariteit de subjectieve keuzevrijheid verdringt.'20 

Abstract-algemeenn recht biedt aan mensen volgens Hayek objectief dezelf-
dee mogelijkheden, hetgeen volgens hem uitdrukkelijk iets anders is dan dat 
zijj  subjectief dezelfde mogelijkheden zouden hebben. Het kan naar zijn 
zeggenn niet worden ontkend dat de heerschappij van dit recht de ruimte 
biedtt voor economische ongelijkheid. De rule of law kan er 'slechts aan-
spraakk op maken dat deze ongelijkheid niet bedoeld is bepaalde mensen op 
bepaaldee wijze te treffen.' 

c.c. Geblinddoekte rechter 
Dee rechter moet binnen het systeem van het logisch-formeel rationele recht 
eenn bijzondere rechtstoepassingstechniek gebruiken. Hij moet volgens We-
berr de drang vanuit de casuïstiek tot creatieve interventie in het geformali-
seerdee systeem weerstaan. Hij mag niet kiezen voor sociaal adequate rechts-
beslissingen,, maar moet het systeem blijven volgen. Bedoelingen van wetge-
vers,, belangen van partijen en het sociale nut van een rechtsnorm zijn bin-
nenn het abstracte, geformaliseerde systeem niet rechtstreeks van belang, en 
mogenn dat ook niet zijn voor de rechter die binnen het systeem voor de taak 
staatt de juridische betekenis van feiten en van normen uit de wetgeving te 
construeren.. Justitia is bij wijze van spreken geblinddoekt waar het de niet-
formelee aspecten van rechtsvinding betreft. De rechterlijke interpretatie mag 
slechtss gestuurd worden door de veronderstelling van de volledigheid en 
consistentiee van het abstracte systeem, door de veronderstelling dat het 
mogelijkk is om, denkend vanuit het systeem, aan de regels van de wetgever 
enn de feiten van het geval hun juridische relevantie toe te kennen en vervol-
genss deductief redenerend tot een concrete beslissing te komen. 

Alss de rechterlijke beslissingen in concrete gevallen worden gevormd op 
basiss van het formele rechtssysteem, kunnen individuen voorspellen hoe de 

200 Hessel 1987, p. 142. 
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reactiess van het recht zullen zijn als bepaalde concrete omstandigheden zich 
voordoen.. Ze weten dus wat ze doen als ze ervoor kiezen een reactie van 
hett recht op te roepen of juist te vermijden. 

Dee rechtstoepasser die in gebondenheid aan het abstract-algemene recht 
beslist,, mag niet ingrijpen wanneer hij de rechtsbeslissing waartoe zijn 
deductievee redeneren leidt, om een of andere reden onwenselijk acht. Hij 
magg niet 'constateren' dat er een leemte is in het systeem, en dat hem daar-
omm geen andere mogelijkheid openstaat dan in zijn beslissing rekening te 
houdenn met de bijzondere kenmerken van het voorliggende geval. Sterker 
nog,, de rechter moet ervan uitgaan dat er geen leemtes in het systeem zijn. 
Ditt betekent niet dat hij moet denken dat alles is geregeld, maar dat hij 
moett denken dat rechtsbeslissingen in alle 'juridisch rationeel geconstrueer-
de'' gevallen aan het systeem zelf ontleend kunnen worden. Als het gecon-
strueerdee geval in het recht geregeld is, dan moet hij daaraan de rechtsge-
volgenn verbinden waarin het recht voorziet. Als het geconstrueerde geval 
niett in het recht is geregeld, dan moet hij de rechtstoepassende beslissing 
nemenn dat geen rechtsgevolgen intreden. 

Voorall  de opvatting dat recht een gesloten systeem vormt en rechterlijke 
rechtstoepassingg deductief kan gebeuren, heeft het in later tijd zwaar te 
verdurenn gehad. Vaak klinkt de kritiek alsof we te maken hebben met een -
vergeeflijkk - gebrek aan theoretisch inzicht van vroegere rechtsdenkers, die 
-- anders dan wij thans - nog niet konden weten dat zo'n strikte binding van 
rechterss aan voorafgaand abstract-algemeen recht niet mogelijk is.21 Met 
zo'nn reactie negeert men dat de rechterlijke binding aan abstract-algemeen 
rechtt voornamelijk een waarderingsprobleem is. Men vergeet vaak dat de 
afwezigheidd van leemtes een essentieel normatief element is van de zeker-
heidd die zulk recht belooft. Individuen kunnen calculeren op basis van het 
beginsel:: 'Alles wat niet verboden is, is toegestaan.' Leemtes zijn niet op 
logischee gronden vast te stellen, maar slechts op grond van een waardering 
vann de beschikbare normen. Die waardering overschrijdt de grenzen van de 
logischee werkzaamheid van de rechter. Het gaat er niet om of een gesloten 
systeemm van abstract-algemeen recht rechtstechnisch al dan niet mogelijk is. 
Rechtstechnischh zijn er geen belemmeringen. Het gaat er wel om of derge-
lij kk recht met de bijbehorende strikt gebonden rol van de rechter wenselijk 
is.. Er is een afweging nodig van de voor- en de nadelen, en die afweging 
vereistt een waardeoordeel. 

211 Zie ook hoofdstuk 8 onder C. 
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F.. Materieel rationeel recht: open rechtsnormen 

Hett is een gangbaar misverstand dat de afname van logisch-formele rationa-
liteitt voor Weber zonder meer zou betekenen dat het recht irrationeel wordt. 
'Deformalisering'' van het recht heeft tot gevolg dat het recht strikt op zich-
zelff  genomen niet meer een inhoudelijk bepaalde beslissing biedt voor elk 
rechtsprobleem.. Omdat het recht zelf dan niet de inhoud van de rechtsbeslis-
singg van tevoren bepaalt, zou de beslisser zijn aangewezen op zijn eigen 
morelee oordeelsvermogen. Dit zou irrationaliteit van het recht tot gevolg 
hebben,, omdat een beroep op morele waarden subjectief en verstandelijk 
niett controleerbaar is.22 

Hett blijkt echter dat er bij Weber nog een andere mogelijkheid is. Afna-
mee van formele rationaliteit van recht kan een teken zijn van irrationaliteit, 
vann inhoudelijke onberekenbaarheid van recht, maar het is volgens Weber 
ookk mogelijk 'daft Normen anderer qualitativer Dignitat als logische Gene-
ralisierungenn von abstrakten Sinndeutungen auf die Entscheidung von 
Rechtsproblemenn Einflufi haben sollen: ethische Imperative oder utilitarische 
oderr andere Zweckmaftigkeitsregeln oder politische Maximen'.23 Dan is 
volgenss hem sprake van materiële rationaliteit van recht. Recht dat materieel 
rationeell  is komt volgens Weber tot stand in gebondenheid aan algemene 
normenn die geen rechtsnormen zijn. 

Neumannn sluit zich bij Weber aan, zij het met een voorbehoud. Hij merkt 
opp dat materiële rationaliteit in het recht het meest voorkomt bij de General-
klauseln,klauseln, de legal standards of conduct, in het Nederlands de 'open nor-
men'.. Tot die open normen behoren bepalingen die verwijzen naar goede 
trouw,, goede zeden, algemeen belang, billijkheid, enzovoort. Neumann stelt 
zichh om te beginnen op het standpunt dat zulke open juridische normen 
vanuitt het perspectief van het recht het karakter zouden hebben van Blan-
kettnormen.kettnormen. Het zouden rechtsnormen zijn die in juridisch opzicht 'oninge-
vuld'' zijn, maar de rechtsbeslisser verwijzen naar andere algemene nor-
men.244 Om recht rationeel te kunnen noemen is het nodig dat calculatie kan 
plaatsvindenn met betrekking tot de inhoud van rechtsbeslissingen. Dat gaat 
ookk op voor materieel rationeel recht. Als het recht een materieel rationele 
praktijkk is, zou men dus moeten kunnen calculeren op basis van de weten-
schapp dat de rechtsbeslissingen inhoudelijk gebonden zijn aan algemene niet-
juridischee normen. Welk houvast voor calculatie deze binding oplevert is 
echterr niet duidelijk. Hoe komt men aan kennis over deze buitenjuridische 

222 Zie bijv. Maris 1990, p. 16; Hoekema 1991, p. 37. 

233 Weber 1921/1980, p. 397. 

244 Neumann 1936/1986, p. 31. 
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normen?? En meer nog: staat wel vast dat wanneer het recht gebruik maakt 
vann open normen, de rechter buitenjuridische algemene normen tot zijn 
beschikkingg heeft? Neumann meent dat Weber er te gemakkelijk vanuit gaat 
datt open rechtsnormen de rechter verwijzen naar buitenjuridische algemene 
normen.. Het is mogelijk dat er helemaal geen toepasbare normen zijn en er 
duss geen rechterlijke gebondenheid kan zijn. Dan is het gedefor maliseerde 
rechtt niet materieel rationeel maar irrationeel.25 

Volgenss de hedendaagse Nederlandse wetgever moet bij de vaststelling 
vann wat redelijkheid en billijkheid in civiele rechtsverhoudingen eisen, 
'rekeningg worden gehouden met de in Nederland levende rechtsovertuigin-
genn en met de maatschappelijke en persoonlijke belangen, die bij het gege-
venn geval zijn betrokken'.26 Als een rechter op grond hiervan beslist, en 
hijj  motiveert zijn uitspraak slechts met behulp van een verwijzing naar de 
omstandighedenn van het geval, heeft hij zich dan laten leiden door een 
algemenee niet-juridische norm, of is hij opgetreden als kadi? De motivering 
doett denken aan kadi-optreden: hij heeft alle relevante omstandigheden in 
aanmerkingg genomen. Is dat anders als rechters in hun uitspraken 'regels 
vann ongeschreven recht' noemen? Vaak geven zij ook in dat geval geen 
regelgebondenn motivering, maar is er slechts sprake van ad hoe-afwegingen. 
Hoee kan dan nog worden gesproken van inhoudelijke controleerbaarheid en 
berekenbaarheidd van hun beslissingen? 

G.. Bureaucratische rationaliteit 

Alss het recht internjuridisch gezien een irrationele praktijk is, vindt de 
rechtsbeslisserr binnen het recht geen enkele aanwijzing, van welke aard 
ook,, voor de inhoud van zijn beslissing, zelfs geen opdracht om buitenjuri-
dischee algemene normen toe te passen. Maar zelfs dan hoeft in Webers 
theoriee nog steeds niet elke rationaliteit van het juridische beslissen afwezig 
tee zijn. De rechtspraak kan ambtelijk georganiseerd, gebureaucratiseerd zijn. 
Eenn wetgever die een bureaucratische rechter dirigeert naar inhoudelijk niet-
gebonden,, 'individualiserende' rechtsvinding, stelt niet 'ein Reich der freien 
Willkürr und Gnade' in.27 Voor elk bureaucratisch handelen bestaat steeds 
dee gedragsnorm van de onderworpenheid aan 'zakelijke' doeleinden. Ook 
bijj  afwezigheid van bindende regels moet bureaucratische rechtspraak doel-
rationeel,, instrumenteel-rationeel zijn. 

255 Neumann p. 280-281. Of er toepasbare buitenjuridische nonnen zijn, hangt volgens 
Neumannn af van de sociale omstandigheden waarin de rechter rechtspreekt; zie hoofdstuk 10. 
266 Artikel 3:12 Burgerlijk Wetboek. 

277 Weber 1921/1980, p. 565. 
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Hett rationele karakter van rechterlijk optreden in een gebureaucratiseerd 
rechtspraaksysteemm staat bij Weber dus ofwel in verband met de rechterlijke 
gebondenheidd aan formeel of materieel rationeel recht, ofwel met de rech-
terlijkee gebondenheid aan rationele, controleerbare afweging van doelen en 
middelen.. Hij maakt een onderscheid tussen enerzijds de rationaliteit van de 
inhoudelijkee gebondenheid aan juridische of buitenjuridische algemene 
regelss die 'zonder aanzien des persoons' moeten worden toegepast, en an-
derzijdss de instrumentele rationaliteit die bepalend is voor het bureaucrati-
schee optreden in de discretionaire ruimte waarin geen binding aan algemene 
regelss bestaat. Bureaucratische rationaliteit voorkomt volgens Weber wille-
keurr in de uitoefening van discretionaire bevoegdheden.28 

Terwijll  bij Weber de bureaucratische rationaliteit de associatie van discre-
tionairee rechterlijke bevoegdheden met willekeur doorbreekt, kiest Raz 
daarvoorr de invalshoek van de rule of law. 'Arbitraire macht' is volgens 
Razz om te beginnen een subjectief concept: of sprake is van willekeur in de 
uitoefeningg van een bevoegdheid hangt in eerste instantie af van de intenties 
vann degene die van de bevoegdheid gebruik maakt. Deze staat bijvoorbeeld 
onverschilligg tegenover de vraag of de bevoegdheidsuitoefening de doelen 
zall  dienen die het gebruik van de bevoegdheid kunnen rechtvaardigen. Of 
hijj  is van mening dat het gebruik van de bevoegdheid deze doelen niet zal 
dienen.. Tot zulke intenties van rechtsbeslissers strekt de rule of law zich 
volgenss Raz niet uit. Hij meent echter dat rond de subjectieve kern van het 
begripp arbitraire macht een harde objectieve rand is gegroeid, die deel 
uitmaaktt van de rule of law. Het is een universele overtuiging dat het ver-
keerdd is publieke macht te gebruiken voor particuliere doeleinden. Hij is 
daaromm van mening dat bij uitstek bij inachtneming van de rule of law de 
mogelijkhedenn om discretionaire bevoegdheid arbitrair te gebruiken dras-
tischh zijn beperkt. Raz besluit dat het de administratie en rechters rechtens 
niett is toegestaan in hun discretionaire rechtsvorming arbitrair te hande-
len.29 9 

Raz'' benadering is mijns inziens minder fraai dan die van Weber. Hij 
probeertt een gebrek aan binding binnen het positieve recht op te lossen door 
rechtskarakterr toe te kennen aan een 'universele overtuiging', los van het 
positievee recht dat zelf slechts de discretionaire bevoegdheid bevat. 

288 Galligan 1986, p. 33: 'It is clear then that actions are more or less rational, depending on 
howw closely they achieve an optimum realisation of purpose. Correspondingly, arbitrariness as 
aa negative function of rational action is also a matter of degree.' 
299 Raz 1979, p. 197, 219-220. 


